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Es SelamuAleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

EsselatuVesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbevelhayru fi cemiyya. 

 
Ayet-i Kerime’de buyuruyor ki; “Benim düşmanım, sizin düşmanınızdır. Onları 

ahbap edinmeyin.” Allah Azze ve Celle “Onları ahbap edinip de muhabbet beslemeyin” 
diyor. Allah hem aşikârı bilir, hem de sırrı bilir. Onlar (Batı Dünyası, Avrupa) size dost 
gözükse de bir pundunu bulup da size hem dilleri ile hem silahları ile saldırırlar. Buna 
dikkat edin. Dünya üzerinde insanların kalkıp da birbirlerine saldırması için bin tane sebep 
var. Ama kendi kafana göre kimseye savaş açamazsın, hücum edemezsin. Onun adab-ı 
erkânı var. Her şeyin usulü var. Şimdi insanlar onlarla geçinebiliyor ama onlara 
güvenmeyin, devamlı dikkatli olun, onlara muhabbet beslemeyin. Çünkü Allah’ın 
düşmanını sevmek, Allah’a karşı gelmek demektir.  

Millete tembih ediyoruz, insanlara tembih ediyoruz. Bazı insanlar onları çok üstün 
görüyor. Üstünlükleri yok. Zaten gördüğünüz de hakikat değildir. Ne memleketleri 
yaşanacak bir yerdir, ne de kendileri gördüğünüz gibidir. Boyadan başka bir şey değildir. 
Oraya giden artık kapana düşmüş mahlûk gibi bırakamıyor orayı. Çünkü bağlıyorlar onları, 
her taraftan bağlıyorlar. Eskiden bizimkiler Avrupa’ya para için gidiyorlardı. Burada iş yok, 
oraya gidip epeyce para kazanıp döneriz diyorlardı. Orada takıldılar kaldılar. Para da yok 
artık Avrupa’da. Öyle olduğu halde yine de gelemiyorlar, dönemiyorlar. Buraya da 
alışamıyor, orada mecburen kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun, orada olanların işleri zor. 
Çünkü kâfirde merhamet yoktur. Merhamet ancak Müslüman olanda vardır.  

Müslümanlık yüzlerce senedir var. Müslüman memleketlerinde ibadet edenlerin her 
türlü imkânları var. Ama orada bir tane cami bulamaz, göremezdin. Son zamanlarda 
Allah’a şükür çok camiler yapıldı. O da oradaki Müslümanlar’ın gayretiyle, himmetiyle 
oldu. Ama şimdi yine dişlerini gösterdiler. Artık camiye izin vermiyorlar. Bazı yerler var, 
hiç bir zaman cami yapılmasına izin verilmedi. Şeyh Efendi “demokrasi” demelerine 
bakmayın diyor. O, sırf insanları kandırmak için şeytanın bir fitnesidir. Demokrasi nereye 
giriyorsa orayı berbat ediyor. Esas hüküm Sultanlıktır. Onlar, demokrasi demokrasi 
diyerekten Müslümanlar’la uğraşıyorlar.  

Bu ayet “Onlardan ne geliyorsa aleyhinize geliyor, onlar sizin düşmanınızdır, 
düşmandan da fayda gelmez.” diyor. Dikkat edin. Şeytan ve nefsimiz düşmanımızdır. 
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Onlar da şeytanın askerleri, Allah’ın düşmanlarıdırlar. Şeytan “hepsini yoldan çıkaracağım” 
diye yemin etmişti. Allah Azze ve Celle de demiş ki; “Sen ve sana tabi olanlar sonunda 
hepiniz Cehenneme gideceksiniz.” Ona tabi olmayanlar da Cennete gidecektir. Bu da 
büyük bir müjdedir. Bize korku yok, ferah var. Emn-i aman var. Dünyada olmazsa bile 
ahirette gideceğimiz yer güzel yerdir. Allah Azze ve Celle Şeytan’a demiş; “Sen ve sana tabi 
olanlar cehennemliksiniz, cehennemi dolduracağım.” Kuran’da yazar: İmansız insanlar, 
Allah’a karşı gelen insanlar çoğunluktadır. Allah’a inananlar, Allah’ı sevenler azınlıktadır 
her zaman. Cehennem dolacaktır. Cennet ise geniştir. Bu bir müjdedir. Onların yaptıkları, 
yanlarına kalmayacak. Allah ıslah eylesin diyelim.  Islah etmezse, Allah müstahaklarını 
verecek.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

17 Ocak 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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